
Bir Simge Olarak;
Her EVİN içindeki ÜST 
KATTAKİ DUA ODASI



COVID-19 SORUNU!
• Daha önce hiç görmediğimiz bir durumla 

karşı karşıyayız. Okullar kapatıldı. Ofisler 
ve mağazalar kapalı. Yollar ve sınırlar 
kapalı, seyahatlerde sınırlı izinler veriliyor. 
Aileler kendi evlerine hapsedildi.

• Diğer tüm zamanlardan çok farklı bir 
zaman ama yine de Tanrı’ya tapınmak ve 
dua etmek için daha fazla zamanımız var; 
Ailemizle uzun yemekler ve serbest 
aktiviteler için çok daha fazla zamana 
sahibiz.

• Aynı zamanda bu fırsatı kendi evlerimizde 
bir Üst Kattaki Dua Odası anlayışı  
başlatmak (devam ettirmek) için 
kullanabiliriz.



Üst Kattaki Dua Odası Nedir?
Üst Kattaki Dua Odası, tarihsel olarak, 
öğrencilerin Baba’nın onlara vaat 
ettikleri armağanı bekledikleri ve 
kaldıkları yerdir… Kutsal Ruh’u…
Öğrencilerin Tanrı’nın varlığının 
dökülmesini beklerken birlikte 
paydaşlıkta bulundukları, dua edip 
tapındıkları yerdir. 
Evde, sevdiklerimizle ve dostlarımızla 
birlikte Tanrı’nın huzurunda zaman 
geçirdiğimiz ve Tanrı’nın bize kendisini 
açıkça gösterdiği yerdir. 



Elçilerin İşleri 2:42 “Bunlar kendilerini 
elçilerin öğretisine, paydaşlığa, ekmek 
bölmeye ve duaya adadılar.”  

Elçilerin İşleri 2:46-47 “Kendi evlerinde de 
ekmek bölüp içten bir sevinç ve sadelikle 
yemek yiyor ve Tanrı’yı övüyorlardı. Bütün 
halkın beğenisini kazanmışlardı.”



Üst Kattaki Bir Dua Odasını 
Nasıl Oluştururuz?
• Dua – Tanrı’nın yönlendirişini isteyin.
• Plan –

• Tarih & Saat- Ailenizle oturun Üst Dua 
Odasında bir araya gelmek için her hafta 
bir gün ve saat belirleyin (ya da haftada 
2 gün ya da her gün için)

• Biçimine karar verin (yan sütuna bakınız).
• Kimin yöneteceğine karar veriniz 

(sırayla).
• Harekete Geçin – Başlamak için mükemmel bir 

zaman yoktur. Mümkün olur olmaz başlayınız. 

Örnek Biçim:

• 1 dakika– Dua ile açılış

• 2-3 dakika– Bir ya da iki tane ilahi söylemek

• 5 dakika– Kutsal Kitap Okuması

• 10-15 dakika– Rab’bin sözünü uygulama. Okunan ayetlerle 
üzerine herkes düşüncelerini paylaşır ya da herkes bir ayet 
seçer ve onun üzerine düşündüklerini paylaşır. 

• 2-3 dakika– Bir ayet hep birlikte sesli bir şekilde olunur.

• 15+ dakika– Dua etmek
• Tanrı’yı iyiliği için yüceltin. Bazı isimlerini ilan edin. 

(Örn: Yahve Şalom, Rab Esenliktir anlamına gelir)
• Dualara verdiği özel cevaplar için Tanrı’ya şükredin.
• Ailenizle ilgili konular için dua edin.
• Kilise, topluluk ve yönetim ile ilgili konular için dua edin.
• Belirli uluslar için dua edin.



Rab’bin Duasının Düzeninden Yararlanın
“Göklerdeki Babamız, Adın kutsal kılınsın.

Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de Senin istediğin olsun.
Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. 

Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi, Sende bizim suçlarımızı bağışla. 
Ayartılmamıza izin verme. Bizi kötü olandan kurtar.

Çünkü egemenlik, güç ve yücelik Sonsuzlara dek senidir! Amin”
Matta 6:9-13 (Ayrıca Luka 11:2-4 ‘e bakınız)

Bu dua modelini hem kişisel dua zamanlarınızda hem de ailenizle birlikte yaptığınız dua zamanlarında 
bir şablon olarak kullanabilirsiniz. 

1. İlişki– “Göklerdeki babamız,”
2. Tapınma– “Adın kutsal kılınsın,”
3. Egemenlik– “Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de Senin istediğin olsun.”
4. Oğulluk– “Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. Bizim suçlarımızı bağışla.” 
5. Paydaşlık– “Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi.”
6. Önderlik– “Ayartılmamıza izin verme. Bizi kötü olandan kurtar.”
7. Sahiplik– “Çünkü egemenlik, güç ve yücelik Sonsuzlara dek senidir.”



Fiziksel olarak yerel kiliselerimize gidemesek bile 
ne kadarımızın haftalık olarak dua ve tapınma için 

toplandığını bilerek birbirimizi teşvik etmek 
istiyoruz.

‘ İsa, “Ben kilisemi bu kayanın üzerine kuracağım. 
Ölüler diyarının kapıları ona karşı direnemeyecek ” 

dedi.’  
Matta 16:18 


